Rui Roboredo Madeira
Maio 1964
até 1982

Natural de Lisboa, Portugal.
Colégio de São João de Brito, em Lisboa.

1984

Frequência da licenciatura em Economia na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

1986

Interrompe o percurso académico devido a um acidente. Sofre um traumatismo craniano ao ser atingido pela carga mal
acondicionada de um camião. Depois de 2 semanas em estado de coma, faz a sua prolongada recuperação nas quintas
da família (CARM - Casa Agrícola Roboredo Madeira) em Almendra, no Douro Superior.

1987/2010

Direcção Agrícola da CARM.

1987

Primeira vindima, na Beira Interior, numa pequena adega na aldeia da Vermiosa, em Figueira de Castelo Rodrigo.

1994

Licenciatura em Enologia na Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro, em Vila Real.
Estágio na Codorníu, em Barcelona.

1994/95
1995

Enólogo assistente na Quinta da Romeira, em Bucelas.
Diploma de Provador Pro ssional de Azeites, pela O.N.A.O.O. - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, em
Imperia - Itália.

1995/96

Entre Argentina e África do Sul como consultor de enologia da Perdomini, SPA.

1996/99

Grupo Amorim, como enólogo em apoio à área comercial no mercado dos EUA.

1999
1999/2010
2000

Regressa ao Douro Superior e lança no mercado os primeiros vinhos e azeites da CARM - Casa Agrícola Roboredo
Madeira, que desde cedo alcançaram o reconhecimento internacional.
Enólogo / Direcção Técnica da CARM.
Funda a VDS - Vinhos do Douro Superior, para o desenvolvimento de projectos pessoais de vinhos no Douro Superior
exteriores aos vinhos e azeites da família.
Enólogo / Direcção Técnica da VDS.
Lançamento da marca “Castello d'Alba”, procurando combinar as castas autóctones do Douro com enologia de
vanguarda, sempre com o objectivo de produzir vinhos Portugueses de classe mundial, com o carácter do Douro e de
per l internacional.

2004

Funda a WTS - Wine Tech Solutions, empresa vocacionada para soluções de vanguarda na área da enologia.

2007

Adquire à sua família a Quinta da Pedra Escrita, em pleno Douro Superior, na freguesia de Freixo de Numão, para
desenvolver um projecto de vinhos brancos do Douro de altitude em solos de granito, de guarda, como outrora.

2008

Plantação de 12,5 hectares de vinha de castas brancas na Quinta da Pedra Escrita.

2011

Lançamento do projecto “Beyra”, sendo o pioneiro na introdução do conceito de “Vinhos de Altitude”, baseado na Beira
Interior - margem sul da Bacia Hidrográ ca do Douro. Empreende a reconstrução da adega da Vermiosa, onde zera a
primeira vindima.

2012

Plantação de 10 hectares na Vinha da Beyra.

2013

“Rui Roboredo Madeira - Vinhos do Vale do Douro” passa a ser a novo nome da “VDS - Vinhos do Douro Superior”. Esta
alteração procura re ectir a dedicação e o cunho pessoal ao projecto que fundou e ao qual tem dedicado grande parte da
sua vida, passando a ter um posicionamento mais abrangente de vinhos de assinatura.

2014

Lançamento dos vinhos de assinatura “Rui Roboredo Madeira” do Douro e Beira Interior.

